
Privacy Policy 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Snel Tank. 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of ingeschreven bent voor onze 
emailnieuwsbrief, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 
gebruikservaring verbeteren. 
 
Algemeen 
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen op 
het moment dat we werken met externe dienstverleners. Deze partijen mogen uw gegevens 
echter uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Externe 
partijen mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Op het moment dat 
wij door overheidsinstanties of door andere partijen wettelijk worden verplicht uw gegevens 
af te staan, delen we alleen de strikt noodzakelijke gegevens.  
 
Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving op onze servers, die in 
Nederland zijn gevestigd.  
 
Snel Tank houdt zich aan de General Data Protection Regulation (GDPR)/Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zodoende heeft u het recht om u zich op elk 
moment en om welke reden dan ook uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven.  
 
Snel Tank verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen.  
 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en 
ons gebruik van emailnieuwsbrieven. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze 
site of nieuwsbrievenapplicatie, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het 
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke informatie over u is opgeslagen door te bellen 
met 0578-612456 of via info@sneltank.nl.  
 
Belt u voor meer informatie met ons/afdeling gegevensbescherming via 0578-612456 of 
mailt u naar info@sneltank.nl.  
 
Website 
Snel Tank ontvangt niet-herleidbare demografische informatie die Snel Tank gebruikt om de 
website interessanter te maken voor bezoekers.  
 
Snel Tank maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's 
van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van 
de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt 
informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Snel Tank 
de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de 
domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel 
gebruiksvriendelijker. 
U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw 
browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of 
gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele 
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cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze 
mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 
 
 
Op de website van Snel Tank staan mogelijkerwijs links naar andere websites, bijvoorbeeld 
links naar websites van onze partners. Zodra u via een link op onze website op een andere 
website komt, is het privacy beleid van die website van toepassing.  
 
Email 
Om u goed geïnformeerd te houden over onze producten, diensten en actuele onderwerpen 
omtrent de activiteiten van ons bedrijf en om u interessante aanbiedingen te kunnen doen, 
maakt Snel Tank gebruik van het emailadres dat u hebt achter gelaten bij ons bij het 
aanvragen van de Snel Tank nieuwsbrief. Als u klant bent bij ons, maken wij gebruik van het 
emailadres dat bekend is gemaakt bij ons.  
 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af 
te melden.  
 

 
 

 

 


